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Algemene Levering en Verkoopvoorwaarden Nedsale BV 
 
 1) Aanbiedingen en bevestigingen 
a) Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeenkomen. 
b) Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten zijn bindend na schriftelijke bevestiging. 
c) Indien niet binnen acht dagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn 
beide partijen hieraan gebonden.  
 2) Prijzen 
Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft 
gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht om een 
prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen moet optreden, bijvoorbeeld door stijging van 
materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, valuta veranderingen, 
transportkosten, enz. Is de verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen 
waarin een wettelijk verbod zulks verhindert. 
 3) Levertijd 
De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De koper heeft geen 
recht op enige schadevergoeding bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd tenzij 
nadrukkelijk anders overeengekomen. Wegens overschrijding van levertijd kan de koper de order 
niet annuleren of de ontvangst en/of betaling de goederen weigeren 
 4) Transport en risico 
a) Bij een franco levering reizen de goederen voor rekening van de verkoper. 
b) In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening van de koper. 
c) Bij levering van een franco werk behoeft de verkoper/transporteur niet verder te vervoeren, dan 
tot waar de vrachtwagen redelijkerwijs kan komen, lossing is altijd naast het voertuig en wordt 
door de koper en verkoper gezamenlijk verzorgd.  
Eventuele vergunningen/ontheffingen komen voor rekening van de koper. Levering over water is 
nimmer franco.  
 5) Aflevering 
a) Bij de aflevering wordt een document verstrekt welke de omschrijving en hoeveelheid 
weergeeft. Bij aflevering dient dit direct op juistheid gecontroleerd te worden, bij bezwaar dient de 
verkoper hiervan terstond op de hoogte gebracht te worden. 
b) Onjuistheden onder lid a) genoemd, geven nimmer het recht tot opschorting van betalingen. 
 6) Kwaliteit en keuring 
a) Tijdens de koop/bestelling dient de koper zich ervan te gewissen in welke hoedanigheid, 
kwaliteit, kleur etc. de producten normaliter geleverd worden. 
b) Bij levering vlgs. monsters geldt dit monster als doorsnedenhoedanigheid van de geleverde 
partij. 
c) De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren. 
d) Geringe kleurenverschillen, maatverschillen etc. geven nimmer recht tot reclame. 
e) Bezwaren wegens gebreken in kwaliteit, hoedanigheid en afmetingen kunnen niet worden 
aanvaard wanneer de goederen reeds verwerkt zijn. 
f) Het in lid 6) genoemde dient terstond aan verkoper gemeld te worden, doch uiterlijk 10 dagen na 
aflevering. 
g) Bovengenoemde bezwaren, aanspraken geven nimmer het recht tot opschorting van 
betalingen. 
 7) Aansprakelijkheid 
a) De aansprakelijkheid van de verkoper gaat nimmer verder dan factuurwaarde of herlevering 
van bepaalde goederen, voor zover verkoper instaat is soortgelijke goederen opnieuw te leveren. 
b) Bij telefonische orders is verkoper niet aansprakelijk voor eventuele misverstanden. 
c) Verkoper is nimmer aansprakelijk jegens derden. 
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d) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook. Evenmin voor 
kosten, schade en interesse die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van de 
verkoper. 
 8) Retourzendingen 
a) Eventuele retourzendingen dienen altijd eerst met verkoper overlegd te worden. 
b) Retourzendingen kunnen alleen worden geaccepteerd wanneer goederen en originele 
verpakking onbeschadigd zijn. 
c) Mits aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan zullen er 20% van het originele 
factuurbedrag, als retourkosten, in mindering worden gebracht op de creditfactuur. 
d) Transportkosten van retourzendingen komen voor rekening en verantwoording van koper. 
 9) Overmacht 
a) Indien de verkoper door overmacht, in welke vorm dan ook, verhinderd zal zijn te leveren of op 
normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen danwel de levering te 
annuleren. 
 10) Eigendomsrecht 
a) Geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat de koper al zijn 
betalingsverplichtingen jegens te verkoper heeft voldaan.  
b Het lid in a) genoemde heeft tevens betrekking op eerder geleverde goederen en doorlevering 
van betrokken goederen.  
 11) Betalingen en zekerheidstelling 
a) Het factuurbedrag inclusief omzetbelasting van de geleverde goederen is opeisbaar op de 
vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na de afleveringsdatum. 
b) Indien de factuur op de dertigste niet of niet geheel is voldaan, dan is de koper rente 
verschuldigd over het openstaande bedrag, deze rente bedraagt 1 1/4% per maand. 
c) Indien verkoper redenen daartoe heeft, is verkoper ten allen tijde gerechtigd te vorderen dat 
koper deugdelijke zekerheid voor de betalingen stelt.  
Bij het uitblijven van bovengenoemde zekerheid is verkoper gerechtvaardigd leveringen op te 
schorten en eventuele overeenkomsten te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te eisen. 
d) Blijft koper ingebreke met betalingen dan is de verkoper gerechtigd om zonder kennisgeving 
verdere leveranties op te schorten. Tevens is de koper verplicht om aan de verkoper te voldoen, 
buiten de hoofdsom en de rente om, alle invorderingskosten inclusief buitengerechtelijke en 
executiekosten. 
 12) Afwijkende bepalingen 
Alle bedingen afkomstig van verkoper, afwijkend van deze algemene voorwaarden, zijn slechts 
geldig indien deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard. 
 13) Geschillen 
a) Alle overeenkomsten aangegaan met verkoper worden beheerst door Nederlands Recht, met 
deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingen karakter zich 
daar niet tegen verzetten, als afwijkend gelden.  
b) Eventuele geschillen tussen verkoper en koper zullen worden berecht door de bevoegde 
rechter van de plaats van de vestiging van de verkoper. 
c) In afwijking van het in vorige lid vermeld kan het geschil ook door beiden of ieder apart 
voorgelegd worden aan het Arbitrage van Instituut van Bouwstoffen.  
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